
مصطفي شهرابي

شاید کمتر کسي از دوستان زمین شناس ما باشند 
که مانوئل بربریان را نشناسد و یا دست کم با نوشتارهاي 
عالمانۀ او در علوم زمین آش��نایي نداشته باشد. چندي 
پیش انجمن زمین شناس��ان امریکا، براي نخس��تین بار 
در تاریخ 125 س��الۀ خود، در همایشي به نام »فرگشت 
اقیان��وس تتیس و لرزه زمین س��اخت جنوب باختري 
آس��یا« و چاپ کتابي در این زمینه از دکتر بربریان به 
پاس 40 س��ال پژوهش هاي او در زمینه لرزه شناس��ي 
زمین لرزه هاي ایران  زمین و زمین س��اخت تقدیر کرد. 
دریغ��م آمد که از این واقعۀ مه��م بي تفاوت بگذرم و از 
گرامي داشت این دانشمند ارزنده ایراني با نوشتن چند 

سطري یاد نکنم.
دکت��ر مانوئل بربری��ان در آبان ماه 1324 در تهران 
چش��م به جهان گشود. دیپلم خود را در سال 1343 با 
رتبۀ نخست در تهران اخذ کرد و در سال 1348 موفق 
به دریافت مدرک کارشناسي زمین شناسي از دانشکدة 
علوم دانشگاه تهران شد. پس ازگذراندن دورة سربازي 
در فروردین ماه 1350، به خدمت سازمان زمین شناسي 
کش��ور درآم��د. در آغ��از کار چن��دي در پژوهش هاي 
س��نگ هاي س��ازندهاي دگرگونه کار کرد. وي در سال 
 1352 بخش پژوهش هاي زمین ساخت برگه اي )ورقه اي(
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(Plate tectonic)، نوزمین س��اخت، لرزه زمین ساخت 

لرزه شناس��ِي زمین لرزه هاي ایران زمی��ن، و نیز بخش 
پژوهشي زمین ساخت و لرزه زمین ساخت را به تنهایي 
در س��ازمان زمین شناسي کش��ور بنیان نهاد. در سال 
1355 نخستین کتاب پژوهشي خود را در 518 صفحه 
به زبان انگلیس��ي و با عنوان »پژوهش و بررس��ي لرزه 
زمین س��اخت ایران زمین« به چاپ رس��اند. بربریان در 
سال 1357 در دورة دکتراي دانشگاه کمبریج انگلستان 
پذیرفت��ه ش��د و مدت 4 س��ال در آنجا ب��ه آموزش  و 
پژوهش لرزه شناسي زمین لرزه ها و زمین ساخت ورقه اي 

پرداخت.
وي در آغاز س��ال 1360 براي خدمت و آموزش به 
کش��ور بازگش��ت و همزمان با کار پژوهش در سازمان 
به آموزش زمین س��اخت، زمین س��اخت ورقه اي و لرزه 
زمین س��اخت و زمین س��اخت ج��وان ای��ران زمین در 
دانش��گاه تربیت مدرس و دانش��گاه ته��ران به کار خود 
ادامه داد. در س��ال 1361 یکي از نوشتارهاي پژوهشي 
او با عن��وان »دگرگوني قاره اي در ف��الت ایران زمین؛ 
گزارش ش��ماره 52« در 626 صفحه به زبان انگلیسي 
به عنوان کتاب س��ال جمهوري اسالمي ایران در رشتۀ 
زمین شناس��ي ش��ناخته ش��د. دکتر بربری��ان در پاییز 

س��ال 1369 براي معالجۀ فرزندش به همراه همس��ر 
خود عازم کش��ور امریکا ش��د و تا امروز در آن کشور 
اقام��ت دارد، ولی علی رغم مش��کالت ذیربط همچنان 
همکاري هاي پژوهشي خود با سازمان را تاکنون ادامه 
داده اس��ت. در سال 1374 انجمن زمین شناسي ایران 
در دومین همایش خود به پاس 25 سال پژوهش هاي 
گستردة دکتر بربریان در رشته هاي لرزه  زمین ساختي 
و زمین ساختي، او را به عنوان پژوهشگري خودساخته، 
پرکار و آشنا با دنیاي دانش زمین با رتبه آکادمیسیني 

در آکادمي دانش پذیرا شدند.
دکتر بربریان بیش از 300 گزارش پژوهشي، کتاب 
و نقش��ۀ زمین شناسي، زمین ساخت، لرزه زمین ساخت، 
لرزه شناسي، باستان لرزه شناس��ي به دو زبان فارسي و 
انگلیسي نگاشته است. از این میان بیش از 110 نوشتار 
او در ماهنامه هاي معتبر علمي اروپا و امریکا و یا سازمان 
زمین شناسي کشور، در ایران به چاپ رسیده است. وي 
بیش از 200 کار پژوهش��ي نی��ز در موضوعات مختلف 
انجام داده اس��ت و حضور دکتر بربریان در همایش هاي 
علمي بین المللي همراه با ایراد سخنراني و خواندن مقاله 
سبب ش��ده تا نامبرده را به مثابه نمادي از توان علمي 

زمین شناسان ایراني در مجامع بین المللي بشناسند.
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